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Solenergiföretaget Midsummer får uppföljningsorder från
Asien
- ett ordervärde på cirka 30 MSEK
Solenergiföretaget Midsummer, en av världens ledande utvecklare och leverantörer av
avancerade lösningar inom solenergi, har fått en uppföljningsorder från Asien för
produktionsutrustning till ett värde av cirka 30 MSEK. En delbetalning kommer att ske inom
30 dagar. Produktionsutrustningen levereras till kund under första halvåret 2019.
Solenergiföretaget Midsummer upplever ett ökat globalt intresse för företagets egenutvecklade
kompakta system för snabb, helautomatisk tillverkning av CIGS-solceller. Midsummer har nu fått en
uppföljningsorder på produktionsutrustning för tillverkning tunnfilmssolceller från Asien till ett
värde av cirka 30 MSEK. Produktionsutrustningen levereras till kund under första halvåret nästa år
och en delbetalning kommer att ske inom 30 dagar.
-

Denna uppföljningsorder är ett kvitto på att intresset för våra avancerade lösningar för
produktion och installation av tunnfilmssolceller växer på den asiatiska marknaden. Flera
starka globala trender talar för vår sak, inte bara det allmänna behovet att växla till förnybar
energi utan även teknisk och regulatorisk utveckling som gör tunna solpaneler attraktiva i
urbana miljöer. Nu ämnar vi växla upp vår produktionstakt ytterligare för att möta den ökade
efterfrågan på våra produkter, säger Sven Lindström, VD, Midsummer AB.

Midsummer är en ledande utvecklare och leverantör av avancerade lösningar inom solenergi för
produktion och installation av tunnfilmssolceller och också ett ledande svenskt tillväxt- och
exportföretag. Det unika DUO-systemet har tagit positionen som det mest spridda
tillverkningsverktyget för flexibla CIGS-solceller i världen.
För bilder, vänligen besök: http://midsummer.se/press/media-gallery
För ytterligare information vänligen kontakta:
Sven Lindström
VD, Midsummer
Epost: sven.lindstrom@midsummer.se
Telefon: +46-8-525 09 610
Om Midsummer
Midsummer är en ledande utvecklare och leverantör av avancerade lösningar inom solenergi för
produktion och installation av tunnfilmssolceller. Företagets erbjudande inkluderar utrustning för
kostnadseffektiv tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggintegrerade solceller (BIPV) för
tillämpning av tunnfilmssolceller på byggnader (integrerade i tak, fasader mm).
Midsummers tunnfilmssolceller är lätta, flexibla, tåliga och mycket effektiva, och är därför idealiska
för integrering i byggnadsmaterial. Midsummers patenterade teknik bygger på en snabb process för
produktion av flexibla tunnfilmssolceller med sputtering av alla lager i solcellen. Bolagets aktie
(MIDS) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som
Certified Adviser. För mer information, vänligen besök: www.midsummer.se

VIKTIG INFORMATION
Denna information är sådan information som Midsummer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande 14:00 CET den 23 augusti 2018.
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